МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Серія «Наука»

ЛІКИ – ЛЮДИНІ.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ
І ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Матеріали XXXІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції
з міжнародною участю

21 травня 2015 року
м. Харків

Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ
№ 501 від 9 липня 2014 року

Харків
НФаУ
2015

УДК 615:616-08
Л 56
Редакційна колегія:
Головний редактор – акад. НАН України, проф. В. П. Черних
Заступники головного редактора: проф. Б. А. Самура, проф.
І. В. Кіреєв, проф. Л. В. Деримедвідь
Відповідальний секретар – Ю. О. Псурцева
Члени редакційної колегії: проф. А. А. Котвіцька, проф. А. Л. Загайко, проф. В. А. Кліменко, проф. П. І. Потейко, проф. В. П. Андрющенко,
проф. О. А. Цодікова, проф. Т. Д. Звягинцева, проф. Н. М. Кононенко,
доц. М. Г. Бакуменко, доц. В. Є. Кашута, доц. О. О. Рябова, доц. Н. В. Жаботинська, доц. Н. М. Трищук, доц. М. В. Савохіна, доц. В. В. Куновський,
І. Б. Книженко

Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і признаЛ 56 чення лікарських засобів : матеріали XXXІІ Всеукр. наук.практ. конф. з міжнар. участю (21 травня 2015 року). – Х. :
НФаУ, 2015. – 392 с. – (Серія «Наука»).
Збірник містить статті і тези доповідей XXXІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині.
Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів».
У матеріалах конференції розглядаються проблеми фармакотерапії
захворювань людини, наведені результати експериментальних та клінічних досліджень, аспекти вивчення й упровадження нових лікарських
засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно активних речовин природного і синтетичного походження. Наведені також праці,
присвячені особливостям викладання медико-біологічних і клінічних
дисциплін у вищих навчальних закладах.
Видання розраховано на широке коло наукових і практичних працівників медицини і фармації.
Відповідальність за зміст наведених матеріалів несуть автори.
УДК 615:616-08

© НФаУ, 2015

ПОШУК АНАЛГЕТИЧНИХ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
СЕРЕД 1-АЛІЛ-8-БЕНЗИЛІДЕНГІДРАЗИНОТЕОБРОМІНІВ
Іванченко Д.Г., Романенко М.І., Пахомова О.О.,
Самура Б.А., Корнієнко В.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя
В даний час розроблено широкий ряд знеболювальних засобів, серед
яких і пуринові похідні. Пурини, як і опіати, представляють природну антиноцицептивну систему. Це обумовлює кращу переносимість препаратів,
їх велику терапевтичну широту, а також відсутність токсичності продуктів
їх метаболізму.
Таким чином, можна зробити висновок, що проблема розробки
оригінальних вітчизняних препаратів протизапальної та аналгетичної дії в
ряді ксантину є перспективною та актуальною.
З метою пошуку біологічно активних сполук серед похідних ксантину нами був синтезований широкий ряд неописаних в літературі 1-аліл-8бензиліденгідразинотеобромінів.
Будова всіх синтезованих сполук доведена сучасними фізикохімічними методами аналізу (ІЧ-, ПМР-спектроскопія та мас-спектрометрія). Індивідуальність отриманих речовин підтверджена методом тонкошарової хроматографії.
Були проведені розрахунки властивостей синтезованих сполук на
відповідність «правилам п’яти» Ліпінські, які показали доцільність проведення подальшого фармакологічного скринінгу. Був проведений гнучкий
докінг з використанням моделі ЦОГ-1. Встановлено, що синтезовані сполуки з високим ступенем вірогідності будуть інгібувати ЦОГ-1 за рахунок
взаємодії з залишками тирозину, серину, аргініну.
Гостра токсичність вивчалась за методом Кербера. Первинний
фармакологічний скринінг показав, що синтезовані сполуки відносяться
до IV класу токсичності. Аналгетична дія синтезованих ксантинів вивчена
на моделі «оцтових корчів», а протизапальна дія – на моделі гострого
асептичного набряку. Дані біологічних випробувань показали, що деякі
синтезовані сполуки за показниками зазначених дій активніші за еталони
порівняння – диклофенак натрію, анальгін.
Встановлені певні закономірності в ряді «будова – дія».
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